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Ô hû marad
Babits Mihály nagybetegen, az életmentő
gégemetszése előtt írta gyönyörű, megrendítő versét, a Balázsolást. Ebben a költeményben, mint aki az utolsó fűszálba
kapaszkodik, kéri Szent Balázs segítségét
szörnyű betegségében, és közben szabadkozva így ír: „Lásd, így élünk mi, gyermek
módra, balgatag, /hátra se nézünk, elfutunk/ a zajló úton, eleresztve kezetek,/ magasabb szellemek - de ti/ csak mosolyogtok,
okos felnőttek gyanánt./ Nem sért ha semmibe veszünk/ s aztán a bajban újra visszaszaladunk/ hozzátok, mint hozzád ma én/
reszkető szívvel... Mosolyogj rajtam, Balázs!/
ki mint a szepegő kamasz,/ térdeplek itt
együgyű oltárod kövén - / mosolyogj rajtam,
csak segíts!” – Legtöbben így vagyunk mi is
a kérő és hálaadó imáink arányával. A bajban mindenkinek eszébe jut a Jóisten, aztán amikor elsimulnak a problémák, elkerüljük a bajt, megérkezik a várt gyógyulás,
már nem találunk összefüggést az iménti
esdeklésünk és a megnyugtató, kedvező
állapot között. Fel sem tűnik talán, hogy a
könyörgésünk talált meghallgatásra, segített az Úr.
Azt tartja a mondás, hogy zuhanó repülőgépen nincs ateista. Igen, a bajban
semmivé foszlik a gőg, az önbecsapás, és
életre kel az elnyomott lelkiismeret. Talán
ez történt azzal a tíz leprással is, akik a mai
evangélium elmondása szerint Jézus elé
siettek valahol Szamária környékén egy
faluban. Szörnyű betegséget hordoztak.
Az elevenen elrothadás borzalma mellett
azt is el kellett viselniük, hogy a társada-

lom kivetette őket magából, csapatba verődve jártak, koldultak alamizsnáért. A törvények szerint mindenkinek ki kellett térni
az útjukból, nehogy tovább terjedjen a
betegség. Kolompot kellett emiatt rázniuk, és esélyük sem volt, hogy valaki szóba
álljon velük. Jézus azonban bevárja őket,
meghallgatja panaszukat, sőt hitüket látva
meggyógyítja őket. Ilyen az Úr szeretete!
Nem személyválogató, nem köti a szeretetét feltételekhez, teljesítményhez, emberi kategóriákhoz. Isten szeretetének nincsenek korlátai. Nem véletlenül emeli ki a
szent író, hogy a visszatérő, hálaadó leprás
szamáriai volt, aki megvetett volt a zsidók
előtt. Jézus a szükséget látja, és az ember
javát akarja. Nagy fricska lehetett ez a Jézust hallgató, szavaiba folyton belekötő
farizeusok számára! És tanulhatunk belőle mi is, mai keresztények, akiknek ugyan
nem sokat mond már a zsidó-szamáriai ellentét, hála Istennek, a lepra is kipusztult
földrészünkről, de mégis körülvesz bennünket rengeteg szegény, nyomorult sorsú ember, akihez Jézusnak épp úgy van jó
szava, mint hozzánk. És talán ők egy-egy
nehéz, erőfeszítésekkel, nélkülözésekkel
telt nap után a köszönetről sem feledkeznek meg, hogy valami kevés ma is jutott
nekik. Mi se legyünk hálátlanok, ne feledkezzünk meg a köszönetről, még akkor
sem, ha Szent Pállal valljuk: „ha mi hűtlenné válunk, ő hű marad, mert önmagát nem
tagadhatja meg”.
Géczy Árpád

A közösség ereje – MÉCS tábor 2019. július
Hogyan érezhetjük otthon magunkat egy
helyen, ahol még sohasem jártunk? Hogyan
lesz kerek egész valami, amin 16 család apraja-nagyja tevékenyen dolgozik? Hogyan
élhetjük meg Isten végtelen szeretetét egy
nyaralás alatt? Hogyan lehet 0-18 éves korú
gyerekeket elhozni egy táborba úgy, hogy
mindnyájan jól érezzék magukat?
Minden bizonnyal csak úgy, ha ezen a helyen jelen van Jézus is. Márpedig itt jelen volt.
Biatorbágyi családközösségünk idén Győrben, az Apor Vilmos Iskola Kollégiumában táborozott. Közel 100 fős csapatunk gyakorlatilag betöltötte a kollégiumot, kihasználva a
helyszín adta számos lehetőséget.

töltődhettek fel. Mindeközben a gyerekprogram-felelősök három korcsoportban foglalkoztak a gyerekekkel – babáktól a gimnazistákig.
Volt alkalom lazítani is: játékos családi vetélkedőnkön mindenki talált érdekes, izgalmas kihívást, sport délutánunkon az erőnket,
ügyességünket tehettük próbára. A kisebbek
Holle anyó meséje nyomán akadályversenyen
gyűjtötték a hópihéket, melyeket a már megunt játékokból rendezett vásáron költhettek
el. Külön öröm számunkra, hogy a kicsiket kamasz gyerekeink segítették-terelgették, ezáltal is megélve a közösség egységét, valamint
hogy a nap végén megmaradt játékokat jó-

Bár mindössze 4 napot töltöttünk együtt,
változatos programokon vehettünk részt:
Vendégünk volt Mészáros Domonkos OP
atya, aki a Soproni Domonkos Rendházból érkezett, és az eucharisztiáról tartott elmélkedést, majd kiscsoportos beszélgetést, melyen
kamasz gyermekeink is részt vettek. Megható volt látni, ahogy a Domonkos atya által elmondottak őket is megérintették. Hallhattunk
előadást a teremtésvédelemről, mint korunk
egyik legfontosabb témájáról. A házaspárok
„Beszédes madarak” címmel lelki programon

tékony célra fordíthattuk. Egyik legnépszerűbb tábori eseményünk a Keresztény Motorosok látogatása volt, akik tanúságtételekkel
készültek, majd járműveiket közelebbről is
szemügyre vehettük, az apukák és fiaik legnagyobb örömére.
Az állandó programpontok keretet adtak
együttlétünknek: az iskola gyönyörű, napfényes kápolnájában tartott reggeli és esti imák
segítettek Istenre és egymásra hangolódnunk. A reggeli torna, az esti mese, a közös étkezések és imák, uzsonnakészítések a közös-
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séghez tartozás szívet melengető élményét
adták kicsinek-nagynak egyaránt.
Esténként, miután elcsendesedett a tábor,
alkalom nyílt a befelé fordulásra. Tartottunk
szentségimádást, taizéi imaórát, beszélgetéseket, a nagyobb gyerekeknek filmvetítést.
Mindezt létrehozni persze nem kevés szervező munkát igényelt, mégis:

amikor a gyerekeink azzal jönnek haza már
májusban az iskolából, hogy ők már beosztották a MÉCS-táboros focicsapatot;
amikor a tizenéves azt mondja: „Ez volt a
legjobb nyári program!”, pedig nem is kellett
hozzá telefon…
amikor két héttel a tábor után az ovis kérdőre vonja a szüleit: „Mikor megyünk már
MÉCS-táborba?!”
…akkor tudjuk, hogy megérte. És tudjuk,
hogy jövőre is lesz MÉCS-tábor!
Hálásan köszönjük támogatóinknak, hogy
megvalósulhatott ez a tábor:
A Szent Anna Karitatív Alapítványnak, a Biai
Római Katolikus Plébániának, az Ohmüllner
Márton Alapítványnak, a Székesfehérvári Egyházmegyének és a Czímer Húsüzemnnek.
Tihanyi Judit

Nyári hittantábor a plébánián
A Szent Anna Oltáregylet önkéntesei a helyi
Karitász-csoport segítségével 2011 óta szerveznek nyári táborokat közösségünk hittanos
gyermekei számára.
Az eltelt majd egy évtized alatt az egykori
kis táborozóink középiskolás fiatalokká serdültek, akik immár szeretetszolgálatot teljesítve, segítőként tértek vissza a plébániakertbe. A tábor ideje alatt nem csak a hétköznapi
tennivalókban (ebédeltetés, foglakozásokon
segítése) vették ki a részüket, de komoly segítséget jelentettek a tatai várban és a Fényes
tanösvényen tett kirándulás alkalmával, valamint a Madárszirten tett túrán is.
Áldásos tevékenységük azonban a kisebbekkel való közös játékban mutatkozott meg
leginkább. Nagy öröm volt látni, hogy új barátságok is szövődtek kicsik és nagyok között,
hogy a közös kalandoknak, élményeknek köszönhetően újra megérezhettük az összetartozás örömét.
Alács Anna beszámolója:
A nyáron a biai hittantáborban voltam segítőként. Azt mondom, hogy segítő, de igazából táborozót kellene mondanom, hisz legalább annyira jól éreztem magam a héten, mint a gyerekek.

Ebben közre játszott a folyamatos pozitív
megerősítés kortársaimtól, a felnőttektől, sőt
ami a legtöbbször a legjobban esett, maguktól
a táborlakóktól is, akik akkora szeretettel tudták
meghálálni a rájuk fordított időt.
Amit kifejezetten élveztem a szerda délelőtti
program volt, hisz annak szervezése nagyrészben rám és kortársaimra hárult. Egy kis játékot
dobtunk össze Pán Péter-es keretmesével. Nem
csak a gyerekek ölthettek indiántollakat, de mi
is átalakulhattunk kalózokká, tündérekké, sőt
akár egy krokodillá.
Mi nem programot tartottunk, hanem együtt
játszottunk.
Annyira jól sikerült, hogy voltak, akik a tábor
végéig is hordták tollaikat, sőt egy kisfiú az utolsó
napon odajött hozzám, és megkérdezte: „Pán Péter, mikor megyünk legközelebb Sohaországba?”
Hálás köszönettel tartozunk a Biai Szent
Anna Karitatív Alapítvány támogatásáért, a
Karitász csoport háziasszonyi segítségéért,
a sok finomságért az Andrész családnak, és
minden gyümölcsöt, lekvárt és szörpöt adományozó kedves Testvérünknek, valamint az
értünk mondott imákért.
Szijártó Dóri
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Veszprémi zarándoklat
Augusztus 28-án a biai Szent Anna-templom
ministránsai és a plébániai Karitász munkatársai a Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány
jóvoltából közös kiránduláson vettek részt
Veszprémben, a királynők városában.
Horváthné Pávics Lúcia, Fehér Margit katekéta kollégája volt a kísérőnk, aki nagyon érdekes történetekkel egészítettek ki eddig ismereteinket a városról.
A nap során megtekintettük a székesegyházat, mely Szent Mihály főangyal tiszteletére lett felszentelve, az érseki palotában is izgalmas vezetés mellett tekinthettük meg a
termeket. Az ebédet a Hittudományi Főiskola
ebédlőjében fogyasztottuk el, és énekkel kö-

szöntük meg a finomságot. A Szaléziánumban
a kegytárgyboltot nem hagyhattuk ki, gondolva az otthon maradottakra, és szentképet,
rózsafüzért vásároltunk. Egyébként érezhető
volt, hogy nagyon készülődtek az emberek az
új érsek, dr. Udvardy György beiktatására, ami
pár nappal a mi ottlétünk után meg is történt.
A délutánt az állatkertben töltöttük, sok érdekes látnivalóval, különösen a nemrég született kis zsiráf mellett töltöttünk több időt.
A jó Istennek hálát adva, megköszönve ezt
a napot indultunk haza.
Köszönet a szervezésértés az anyagi támogatásért!
Fehér Margit

Instant katekézis
161 évvel ezelőtt, 1858. február 11-én a Lourdes melletti Massabielle-barlangban a szegény, tanulatlan, tizennégy éves Bernadette
Soubirous-nak megjelent a Szűzanya. Összesen tizennyolc alkalommal jelent meg július
16-áig, bűnbánatot és engesztelést kérve. Február 25-én fölszólította Bernadette-et, fakas�szon forrást a barlang meghatározott pontján,

igyon belőle és mosdjon meg benne. Szent
II. János Pál pápa 1992-ben kezdeményezte,
hogy február 11., a Szűzanya első lourdes-i jelenésének napja legyen a betegek világnapja.
A hetvenkilenc éves Bernadette Moriau (francia apáca) gyógyulása az Egyház által elismert
70. lourdes-i csoda (2018. 02. 11.).

Gondolatok az Eucharisztiáról
Aquinói Szent Tamás (+ 1274. március 7.) himnusza az Oltáriszentségről
Zengjed, nyelv, a dicsőséges
test titkát s a drága vért
melyet hullatván értékes
váltságúl az emberért
a föld úra, a felséges
méh gyümölcse nem kimélt.
Egünk küldte, s nekünk szülte
tiszta szüz, szeplőtelen.
Értünk hullt magként a földre
s lakozék az Ige lenn:
a csodák rendjébe szürte
életét a Kegyelem.
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S hogy a végső estebédet
ülték ő és társai,
együtt a törvényes étket
jámborul fogyasztani:
étkül a tucatnyi népnek
önmagát osztotta ki.
És a kenyér lett igévé,
kenyérré az Ige-test
és a bor Krisztus vérévé:
magyarázni ne keresd!
Hit dolga és igaz szívé,
hogy erősen tartsa ezt.

Azért kell e nagy szentséget
leborulva áldani
és a régi Szövetséget
új ritussal váltani:
pótolják a rest érzéket
a merész hit szárnyai!
Az Atyának és Fiának
legyen áldás, dicsőség,
üdv, hozsanna és imádat,
ujjongások hirdessék!
S aki kettejükből árad,
a Lélek is áldassék!

„Rózsafüzér királynéja, tiszta szûz!
Kérjed a te szent Fiadat érettünk!”
Október – Szűz Máriának szentelt hónap.
Szeretettel várjuk a kedves testvéreket október hónap minden napján 17.15-kor kezdődő
rózsafüzér imádságunkra, ahol szándékainkért közösen imádkozunk.
Urunk ígérete: „Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben,
ott vagyok közöttük” (Mt. 18,19-20).
XIII. Leó pápa tanácsai:
– A rózsafüzért lehetőleg többekkel együtt
imádkozzuk!
– A rózsafüzért kitartással imádkozzuk.!
– A nyilvános imák fölötte állnak a személyeseknek, és sokkal nagyobb hatalmuk van.
Május és október a Szűzanya tiszteletére
rendelt hónapok, ez időben kiemelten fontos

lenne, ha minél többen csatlakoznánk ehhez
az ájtatossághoz.
„A Boldogságos Szűz Mária ezekben a végső időkben, melyekben mi élünk, a rózsafüzér imádságnak új hatékonyságot adott: nincs
olyan probléma, bármily nehéz is legyen, világi
vagy mindenekelőtt lelki, saját személyes életünkre, családunkéra, a világ vagy a szerzetesrendek családjaira vagy a népek és nemzetek
életére vonatkozó; nincs semmilyen probléma
– még egyszer mondom –, bármily nehéz is,
melyet a rózsafüzér imádkozásával ne tudnánk
megoldani. A szentolvasóval fogjuk magunkat
megmenteni, megszentelni, vele fogjuk Urunkat
vigasztalni és számtalan lélek üdvözülését elérni.” ( Fatimai Lucia nővér)
Imádságos szeretettel várunk!
Marlokné Zsuzsa

Aki szépen énekel...
Milyen letisztultan, egyszerűen, de a lényeget mégis pontosan megragadva és megfogalmazva hangzik el szentmiséink elején a Sík
Sándor vers megzenésítése: „Összegyűltünk
áldozatra, hívő magyar nép, Krisztus Urunk titokzatos élő testekép. Tudjuk, Jézus szent fejünk, ahol össze így jövünk ketten-hárman Te
nevedben: ott vagy mivelünk.” (Hozsanna 234a)
Az ének szinte minden sora egy-egy hitbeli alapigazságot mond ki: szentmisére azért
járunk, hogy megünnepeljük a szent áldozatot, amelyben Krisztus halála s feltámadása után mindörökre velünk maradt. Tovább,

Várjuk ministránsok jelentkezését
Az oltár körüli szolgálatra várjuk leendő
ministránsok jelentkezését. Aki már volt
elsőáldozó, és szeretne csatlakozni a ministránsok közösségéhez, jelentkezzen
hitoktatójánál, vagy szentmisék után a
sekrestyében!

ahogy Szent Pál apostol is hangsúlyozza az
1Kor 12-ben: mi Krisztus titokzatos teste vagyunk, melynek feje maga az Úr. Ez az a Krisztus Jézus, aki eledelül adja önmagát minden
szentmisében, azért, hogy valóra váljék az ő
ígérete, „aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne” (Jn 6),
hogy életünk végén mindannyian a mennybe
jussunk. Végül pedig a Mt 18, 20-ban olvasható, jól ismert szentírási rész köszön vissza
az énekben: ahol ketten, vagy hárman összegyűlnek Jézus nevében, ő ott van köztük. Az
ezt megelőző vers is elgondolkoztató: „Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön,
és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól” (Mt
18, 19). Mennyivel másabb így arra gondolni, hogy egy adott szentmisén milyen sokan
imádkozunk pl. egyikünk elhunytjának lelki
üdvéért. Így talán még inkább felértékelődik
annak lehetősége, hogy a miséző pap felajánlhatja a legszentebb áldozatot gyógyulásért,
hálából, vagy bármely más jámbor szándékra.
Szalai Péter
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Verskápolna 28. – Itt van az ôsz
Kinek melyik évszak a kedvence. Sokan a tavaszra esküsznek, az új életkezdetre, a diákok
a nyárra a vakáció miatt. Érdekes, hogy a lelki
rezdülésekre fogékony költők inkább az őszt
szeretik. Petőfi írja:
„Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak elõtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetõt.”
Ebben a versben írja Petőfi a magyar irodalom talán legszebb sorát:
Elhull a virág, eliramlik az élet…
Egy másik versében így ír:
Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.
Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.

Az ősz nem csak a magyar költőket fogta
meg. Paul Verlaine fantasztikus verse Tóth Árpád csodálatos fordításában:
Ősz húrja zsong,
Jajong, busong
A tájon,
S ont monoton
Bút konokon
És fájón.
Talán mégis a legszebb leírás, hozzánk leginkább közelálló Arany János eposzában.
Nem csak a természeti jelenséget írja le megragadóan, hanem rögtön egy másik gondolatsíkra asszociál, a csendes elmúlásra:
Őszbe csavarodott a természet feje,
Dérré vált a harmat, hull a fák levele,
Rövidebb, rövidebb lesz a napnak útja,
És hosszúkat alszik rá, midőn megfutja.
Megpihen legszélén az égi határnak
S int az öregeknek: „benneteket várlak!”
Megrezdűl a feje sok öregnek erre:
Egymásután mégis mennek a nyughelyre.
Kerkovits Gábor

„Énekeljetek az Úrnak
új éneket…”

ÉNEKVERSENY
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus évében
A verseny időpontja és helyszíne:
2020. május 24. 15 óra, Biai Plébánia
A jelentkezés határideje: 2020. január 31.
Jelentkezni a sekrestyében vagy a plébánián lehet.
Korcsoportok: 1-4., 5-8.
A versenyen előadandó művek:
Két választott népének a Hozsanna vagy az Éneklő Egyház
című énekeskönyvek Oltáriszentségről szóló vagy áldozási
énekei közül.
„Minden élő dicsérje az Urat!
Alleluja!”
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Ének zeng a völgyön át – Zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra
Gyönyörű őszi hajnalon indult
útnak
biatorbágyi
zarándokcsoportunk, hogy
részt vegyünk a Mátraverebély-Szentkúton tartott görög katolikus búcsún. A két
buszt is elfoglaló népes csapat még a reggeli órákban a
zarándokhelyre érkezett.
A 2015-ben megújult
zarándokhely kellemes látogatóközponttal invitálja a zarándokokat, ahonnan könnyen, egy perces sétával elértük a zarándoktemplomot. A basilica minor rangban álló épület az 1750-es és 60-as
évek között épült, rokokó stílusú oltárán áll a gyönyörű Mária-kegyszobor. A Szűzanya és a Gyermek
Jézus szobrát az egyházi év során ünnepek alkalmából többször öltöztetik. A szépséges ruhagyűjtemény a látogatóközpontban megtekinthető,
mindegyikhez külön történet is kapcsolódik.
Miután megköszöntük a Szűzanyának ottlétünket és megerősödtünk a bűnbocsánat szentségében, a délelőtt katekézissel folytatódott, amelynek
témája „A házasság Isten tervében” volt. A lelki útravalót Gulybán Gergely parókus úrtól kaptuk.
Gergely atya a divatos, filmekből is ismert mintát
állította szembe a krisztusi házasság pontjaival,
amelyeket a következőként sorolt fel:
1. Légy a megfelelő ember: Isten embere
2. Járj szeretetben
3. Istenbe vesd a reményed
4. Ha nem működik, kezd újra az első lépéssel.
Ezután következett az ünnepi Szent Liturgia,
amelyet Jaczkó Sándor atya, budapesti görög katolikus helynök tartott a szabadtéri misézőhelyen.
A görög katolikus liturgia eltérő hagyományrendszerrel bír a római rítushoz képest, hiszen az állandó részeken kívül a szent liturgia feleletei is mindig énekszóban hangzanak el. A Szent Liturgia
terjedelmében is hosszabb, mint a római katolikus
szentmise. A keleti hagyomány dallamvilágában a
folyamatos énekszó meditatív és a transzcendens
felé nyíló lelki állapotot teremt az ember benső-

jében, amelyhez a főoltár mögött látható díszes
mozaikkompozíciók is hozzájárulnak. A gyönyörű mozaikok, Marko Ivan Rupnik alkotásai, az oltár
mögötti felületen a Szűzanya életének fontos pillanatai örökítik meg. A hátsó barlangból kupolává
alakított oltárrész központi jelenetében a mennyei
Jeruzsálem jelenik meg a középpontban Mária
megkoronázásával, szentekkel és boldoggá avatott ferences szerzetesekkel.
A Szent Liturgia után következett a Paraklisz,
amely a Magyarországon elterjedt kétféle könyörgő ájtatosság egyike a Szent Szűzhöz, s amelyet
főként búcsú idején imádkoznak.
Mivel az időnk kevés volt ki-ki elindult felfedezni
a zarándokhely természeti szépségeit. Így a remete barlangokat, ahol a 18. század végéig pálos szerzetesek éltek és a Szent László-forrást, amelyhez
több csodálatos monda is kapcsolódik, s amely
a szentkúti gyógyító vizet is táplálja. A Szűzanyának felajánlott lourdes-i mintára kialakított barlang előtt látható a gyógyító kút, amelynek mind
a hat csapja fölött más-más gyógyító jelenet van.
Szeretteinknek a szentkúti forrás gyógyító vizéből
vittünk haza. A barlangot a nemzeti kegyhellyé
nyilvánított zarándokhely megújulása előtti évben
áldotta meg Nicolas Brouwet francia püspök úr, aki
Lourdes és Mátraverebély-Szentkút testvériségének erősödését kezdeményezte. A rengetek imameghallgatás és csodás gyógyulás bizonyítékaként a barlang falait hívek százainak hálaüzenetei
borítják. Akárcsak a meggyógyultakban, bennünk
is a hála és dicsőség szavai visszhangoztak, hiszen
egy rendkívüli élményben lehetett részünk.
A gazdag lelki élmény után megújulva indultunk vissza a délutáni órákban. A szeptemberi évkezdéskor sokunknak szüksége van egy átformáló
és megújító lelki élményre, amely erőt ad a mindennapokhoz. Mátraverebély-Szentkút a magyarság ősi zarándokhelye, nemzeti kegyhelyünk, ott
járni kettős öröm, hiszen elvisszük magunkkal a
Szűzanya szeretetét és a természet érintését egyaránt.
Talabér Ágnes

Naptár
– A szentmise minden vasárnap 8-kor és fél
10-kor kezdődik.
– Minden kedden és pénteken szentmise van
a templomban este 6-kor.
– Az októberi estéken negyed 6-tól rózsafüzért imádkozunk a templomban.
– Pénteken este szentségimádást tartunk a
templomban.
– Szerda reggelente fél 9-kor zsolozsmát
imádkozunk a templomban.
– A templomi énekkar csütörtökönként 18
órakor próbál a plébánián. A gitáros kórus
hétfőnként fél 8-kor tartja próbáit. Szeretettel várjuk az énekelni szeretőket.
– Fogadóórák időpontjai: hétfő, kedd, péntek:16.00 – 17.30.

– Egyházi hozzájárulást csekken, illetve átutalással is lehet fizetni. A Biai Római Katolikus
Egyházközség számlaszáma: 1110100275013774-36000001.
– A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány számlaszáma: 10400463-50526774-83901001
(K&H Bank Zrt.).
– Tavasszal bérmálás lesz Bián, várjuk a jelentkezőket.
– November 26-án, szombaton 9 órától
temetőtakarítással készülünk halottak
napjára.
– November 1-jén 9.30-kor, Mindenszentek
napján szentmise lesz a templomban.
– November 2-án, halottak napján 3 órakor
szentmise lesz a temetőben.

Bibliai rejtvény
A rózsafüzér hónapja
Milyen titkot rejtenek az alábbi helyszínek?
A sorokhoz a válasz egy-egy rózsafüzér-titok
megnevezése.
1. Egy sziklába vájt szűk helyiség.
2. Egy Názárethez közeli városban egy családi
ház udvara.
3. Jeruzsálemben a fájdalmak útja.

4. A Jeruzsálemi templom.
5. Egy júdeai kisváros határa.
A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében
adják le november 3-ig! A helyes megfejtők
között értékes könyvet sorsolunk ki a Szent
Anna Alapítvány támogatásával.
Az előző szám helyes megfejtése: 1. Dávid;
2. Sámuel; 3. Jézus; 4. Izsák; 5. Jarius lánya

Készüljünk a szentmisére!
A szentmisék olvasmányai – (évközi 28–32. vasárnap)
Olvasmány

Szentlecke

Evangélium

Okt. 13.

2Kir 5,14-17

2Tim 2,8-13

Lk 17,11-19

Okt. 20.

Kiv 17,8-13

2Tim 3,14-4,2

Lk 18,1-8

Okt. 27.

Sir 35,15b-17.20-22a

2Tim 4,6-8.16-18

Lk 18,9-14

Nov. 3.

Bölcs 11,22-12,2

2Tessz 1,11-2,2

Lk 19,1-10

Nov. 10.

2Mak 7,1-2.9-14

2Tessz 2,16-3,5

Lk 20,27-38
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